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1. Slys og viðbrögð við þeim
Þegar slys verða á sj

ó glatast oft fjármunir og menn slasast eða

týna lífi. Þegar björgunaraðgerðum og læknismeðferð er lokið er kannað hvort
ábyrgð á slysinu verði lögð á einhvern aðila. Í sjórétti er einkum fjallað um
tvenns konar ábyrgð sem menn eða félög kunna að bera, skaðabótaábyrgð og
refsiábyrgð. Um skaðabótaábyrgð í tengslum við útgerð skipa verður fjallað í
5. kafla. Um siðferðilega ábyrgð er ekki fjallað í lögfræði.
Þegar óhapp hefur orðið hvílir sú sjálfsagða skylda á skipstjóra, áhöfn,
og öðrum sem eru um borð í skipi, að reyna að takmarka skemmdir sem mest
og hindra frekari slys á mönnum. Á hættustund eru allir sem eru um borð í
skipi skyldugir til að vinna þau verk sem skipstjóri telur nauðsynleg til að
tryggja öryggi skips og manna, sbr. 3. gr. sjóml. Þá nær skylda skipstjóra til
þess að kalla eftir og þiggja aðstoð annarra skipa eða frá landi, sbr. 11. gr.
sigll. Gagnvart öðrum skipum bera menn ekki aðra skyldu en þá að reyna eftir
megni að bjarga mannslífum, sbr. 1. mgr. 166. gr. sigll.
Þegar slys hafa orðið ber mönnum að reyna að halda til haga
sönnunargögnum og varðveita vettvang óhreyfðan eftir því sem kostur er, sbr.
21. gr. laga nr. 18/2013.
Skipstjóra ber að skrá frásögn um slys í dagbók eða leiðabók skipsins,
sbr. 3. mgr. 6. gr. og 2. mgr. 7. gr. reglna nr. 138/1986. Skrá skal nákvæma
skýrslu um hvert það slys eða tjón, sem verður á skipi, mönnum, farmi eða
veiðarfærum. Frá þessari skyldu er gerð sú undantekning í reglunum að um
slys á mönnum nægir að vísa til tilkynningar um slysið samkvæmt þágildandi
221. gr. sigll. Það ákvæði var fellt úr gildi með lögum nr. 69/2000. Nú er
einungis mælt fyrir um tilkynningarskyldu til rannsóknarnefndar sjóslysa í 16.

gr. laga nr. 18/2013.

Nauðsynlegt er því að skrá frásögn af slysi í dagbók

skipsins, þótt frásögnin þurfi ekki að vera ítarleg.
Þegar í land er komið hefst hin eiginlega rannsókn slyssins.

Réttara

væri að segja rannsóknir, því það getur verið að þrjár innbyrðis óháðar
rannsóknir séu gerðar.

Í fyrsta lagi tekur Rannsóknarnefnd samgönguslysa

sum slys og óhöpp til rannsóknar. Tilgangur þeirrar rannsóknar er eingöngu sá
að læra af reynslunni, að vinna að forvörnum.

Í öðru lagi getur verið að

lögregla rannsaki hvort einhver eða einhverjir hafi gerst sekir um refsivert
brot. Í þriðja lagi verða þeir sem orðið hafa fyrir tjóni við óhappið, hvort sem
þeir hafa slasast eða tapað munum, að afla gagna til að geta krafið um
skaðabætur

eða

vátryggingabætur.

Verður

nú

nánar

vikið

að

starfi

rannsóknarnefndar sjóslysa og gagnaöflun vegna skaðabótakrafna, en ekki
verður rætt frekar um lögreglu- eða sakamálarannsóknir.

2. Rannsóknarnefnd samgönguslysa
Með lögum nr. 18/2013 voru þrjár rannsóknarnefndir sameinaðar í
rannsóknarnefnd samgönguslysa. Ein þeirra var rannsóknarnefnd sjóslysa.
Um rannsóknir nefndarinnar segir í 2. mgr. 1. gr. laganna að þær skuli
eingöngu miða að því að leiða í ljós orsakir slysa, en ekki að skipta sök eða
ábyrgð. Markmiðið er að draga úr hættu á sams konar slysum. Nánar segir í 3.
mgr. 1. gr. að hugsanleg lögreglurannsókn á slysi sé óháð rannsókn
nefndarinnar.

Lögreglan verður sjálf að rannsaka alla þætti og getur ekki

stuðst beint við vinnu rannsóknarnefndarinnar.
Í 13. tl. 3. gr. laganna er skýrgreint hvaða atvik við útgerð og siglingu
skips skuli teljast vera sjóslys og sæta rannsókn nefndarinnar. Ákvæði þetta er
mikið til í samræmi við sáttmála Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar, IMO, um
rannsóknir sjóslysa og tilskipun Evrópusambandsins um efnið.
Samkvæmt a-lið skal nefndin rannsaka atvik ef maður deyr eða verður
fyrir alvarlegum meiðslum.
Samkvæmt b-lið skal rannsaka það ef maður fellur fyrir borð, þótt hann
bjargist.
Samkvæmt c-lið skal rannsaka atvik ef skip ferst, eða ef ætla má að skip
hafi farist eða verið yfirgefið.
Samkvæmt d-lið skal nefndin rannsaka atvik ef skemmdir verða á skipi.

Samkvæmt e-lið skal rannsaka það ef skip strandar, lendir í árekstri eða
verður annars ófært til siglinga.
Samkvæmt f-lið skal rannsaka atvik ef skemmdir verða á utanáliggjandi
búnaði/virki skips sem gæti stefnt öryggi skipsins eða annarra skipa eða
einstaklinga í hættu.
Loks er í g-lið mælt fyrir um rannsókn ef umhverfisspjöll verða eða
gætu orðið vegna tjóns á skipinu.
Í lokamálslið 13. tl. er tekið fram að ekki skuli rannsaka hermdarverk.
Nefndin rannsakar atvik þar sem í hlut eiga skip sem eru skráð hér á
landi, sbr. b-lið 2. mgr. 15. gr. Samkvæmt a-lið skal einnig rannsaka öll atvik
sem verða á íslensku yfirráðasvæði, ef skráð skip eiga í hlut.

Þá skal

samkvæmt c-lið rannsaka atvik þar sem óskráð skip eiga hlut að máli, jafnvel
þótt þau séu minni en sex metrar á lengd.

Loks skulu rannsökuð slys sem

verða við köfun í atvinnuskyni, sbr. d-lið.
Rannsóknarnefndin rannsakar slys óháð því hvort henni berst formleg
tilkynning.

Frétti nefndarmenn af óhappi ber þeim að hefjast handa um

rannsókn, hvort sem formleg tilkynning berst eða ekki. Í 16. gr. laganna segir
að sérhverjum sem veit um sjóslys eða sjóatvik beri að tilkynna það nefndinni,
eða ganga úr skugga um að nefndin hafi vitneskju um atvikið. Í 2. mgr. 16. gr.
eru taldir aðilar sem bera „sérstaka skyldu“ í þessu efni.

Það eru m.a.

stjórnendur og eigendur eða útgerðarmenn skipsins. Þannig hvílir þessi skylda
sérstaklega á yfirmönnum skipa þar sem slys verður.
Niðurstöður sínar birtir nefndin í skýrslu, sbr. 32. gr. laganna.

Þeim

sem hafa ríkra hagsmuna að gæta skal fyrst gefinn kostur á að veita umsögn um
skýrsluna, sbr. 33. gr. Sérstaklega er tekið fram í 5. mgr. 4. gr. að niðurstöður
nefndarinnar verði ekki nýttar sem sönnunargögn í dómsmálum.

3. Gagnaöflun tjónþola
Í millifyrirsögn þessa liðar er vísvitandi sleppt orðinu rannsókn. Með
orðinu rannsókn er venjulega vísað til skipulagðrar rannsóknar opinberra eða
hálf-opinberra aðila, þar sem aðilum er skylt að gefa skýrslur og afhenda gögn
sem þeir hafa undir höndum. Þeir sem slasast eða verða fyrir tjóni á eignum
þurfa sjálfir að annast rannsókn eða athugun málsatvika til undirbúnings
kröfugerð og hugsanlega málshöfðun.

Þeir hafa samt úrræði sem svipar til

opinberrar rannsóknar.

Þá geta þeir í undirbúningi sínum stuðst við

niðurstöður rannsóknarnefndar sjóslysa. Eins og áður segir er hins vegar ekki
heimilt að nota þessar niðurstöður beinlínis sem sönnunargögn fyrir dómi.
Til skamms tíma var skylt að halda sjópróf fyrir héraðsdómi vegna slysa
á sjó. Þessi skylda hefur nú verið numin úr lögum. Sjópróf eru hins vegar
haldin ef þess er krafist. Samkvæmt 220. gr. sigll. geta tilteknir aðilar krafist
þess að sjópróf verði haldið, m.a. sá sem orðið hefur fyrir tjóni við slys á sjó.
Tilgangur sjóprófs er m.a. sá að leiða í ljós orsakir viðkomandi atburðar
og aðrar staðreyndir sem máli skipta um hugsanlega skaðabótaábyrgð
útgerðarmanns eða annarra, sbr. 221. gr. sigll. Teknar eru skýrslur fyrir dómi
af öllum sem upplýsingar geta gefið um viðkomandi atburð og að nokkru leyti
safnað gögnum sem máli skipta.
Þeim sem eru vitni að slysi eða óhappi er skylt að mæta til sjóprófs og
gefa þar skýrslu að viðlagðri vitnaábyrgð. Annað úrræði stendur tjónþolum til
boða, sem ekki er ólíkt sjóprófi.

Það er að krefjast vitnaleiðslna fyrir

héraðsdómi, sbr. 2. mgr. 77. gr. laga nr. 91/1991, en þá er unnt að kveðja hvern
þann sem kann að gefa upplýsingar um atvik til að mæta fyrir dóm og gefa
skýrslu.

Úr siglingalögum nr. 34/1985 með síðari breytingum

XIII. kafli. Um sjópróf o.fl.
219. gr. …1)
1)L.

69/2000, 1. gr.

220. gr.
[Sjópróf fyrir héraðsdómi skal haldið ef Siglingastofnun Íslands,
rannsóknarnefnd sjóslysa, eigandi, útgerðarmaður, leigutaki skips eða skipstjóri
fyrir þeirra hönd, farmeigandi eða vátryggjandi skips, áhafnar, farþega eða farms
eða lögreglustjóri, yfirvélstjóri, meiri hluti skipshafnar eða stéttarfélög
viðkomandi sjómanna óska þess sérstaklega. Nú hlýst tjón af siglingu skips eða
útgerð skips og getur þá tjónþoli á sama hátt óskað eftir sjóprófi.1)]2)
[Siglingastofnun Íslands]3) eða rannsóknarnefnd samgönguslysa geta auk
þess krafist þess að sjópróf séu haldin vegna slysa sem verða á erlendum skipum
ef slys verður í íslenskri [efnahagslögsögu, sbr. 3. gr. laga nr. 41/1979],2) enda
komi skipið eða áhöfn þess í íslenska höfn. Skal þá [því ráðuneyti er fer með
samskipti við erlend ríki]4) gert viðvart um fyrirhugað sjópróf.1)
Nú verður slys eða tjón í ferð erlends skips sem snertir verulega hagsmuni
íslenskra aðila án þess þó að ákvæði 2. mgr. eigi við og [geta þá sömu aðilar og
greinir í 1. mgr.]2) krafist þess að sjópróf séu haldin ef skipið er statt í íslenskri
höfn.
Þegar skip, sem um ræðir í 2. og 3. mgr., er statt í íslenskri höfn getur
[Siglingastofnun Íslands]3) eða rannsóknarnefnd sjóslysa krafist þess að skipið fái
eigi tollvegabréf fyrr en sjópróf hefur verið haldið.1)
Yfirvélstjóri, meiri hluti skipshafnar eða stéttarfélög viðkomandi sjómanna
geta farið fram á að haldið verði sjópróf og skal þá leggja fram skriflega og
rökstudda ósk þar um.
[Nú synjar héraðsdómari að fram fari sjópróf og er þá heimilt að kæra þá
ákvörðun til Hæstaréttar.]2)
1)

l. 32/2013, 1. gr. 2)L. 69/2000, 2. gr. 3)L. 7/1996, 15. gr. 4)L. 126/2011, 106. gr.

221. gr.
Tilgangur sjóprófs er að leiða í ljós, svo sem framast má verða, orsakir
viðkomandi atburðar og aðrar staðreyndir sem máli skipta í því sambandi, þ.m.t.
upplýsingar um allt það er varðar mat á haffærni skips eða öryggi á siglingu, svo
og um allt er leitt gæti til aukins öryggis sjófarenda eða refsi- eða
skaðabótaábyrgðar útgerðarmanns, skipstjóra, skipverja eða annarra manna.
…1)
Forðast skal að spilla eða afmá verksummerki eftir slys í skipi fyrr en
lögregluyfirvöld [og rannsóknarnefnd samgönguslysa]1) hafa heimilað það.
Skipstjóra er skylt að óska eftir því að lögreglurannsókn vegna mannskaða
eða meiri háttar líkamstjóns …1) fari fram. Skipstjóri skal eigi halda skipi úr höfn
þar sem lögreglurannsókn fer fram nema í samráði við lögregluyfirvöld.
…1)
1)L.

69/2000, 3. gr.

222. gr.
Hafi sá atburður, sem tilefni gaf til sjóprófs, orðið meðan skip lá í höfn eða
fyrst komið í ljós þar skal sjópróf haldið á þeim stað. Hafi atburður orðið meðan
skip var í hafi skal sjópróf að jafnaði haldið þar sem skip tekur fyrst höfn eftir slys
eða á ákvörðunarstað þess, sbr. þó 227. gr. Þó má fresta sjóprófi þar til skip eða
áhöfn kemur til annars staðar ef við það sparast tími eða fé eða það hefur í för
með sér umtalsvert hagræði og ekkert mælir því í gegn. Hafi skip farist skal
rannsókn fara fram þar sem hagkvæmast þykir. …1)
1)L.

69/2000, 4. gr. ...

225. gr.
Skriflegri beiðni um sjópróf skal fylgja nákvæmt eftirrit eða skýrt ljósrit af
því sem skráð er í skipsbækur um viðkomandi atburð og skrifleg skýrsla um
atburðinn. Skýrslu þessari skal, ef ástæða er til, fylgja uppdráttur af aðstæðum
öllum og útsetning í sjókort í stærsta mælikvarða. Einnig skal fylgja listi yfir áhöfn
skips og þá menn sem ætla má að geti gefið upplýsingar sem að gagni koma og, ef
því verður við komið, upplýsingar um þá sem hagsmuna hafa að gæta.
Framangreind gögn skulu hafa borist dómara degi áður en sjópróf hefst nema
dómari heimili styttri fyrirvara. Viðkomandi skipsbækur (frumgerð og hreinskrift
ef því er að skipta) skulu sýndar við upphaf sjóprófs. Dómur metur að öðru leyti
hverra gagna skuli aflað, svo sem um starfsréttindi og lögskráningu skipshafnar.

Úr lögum um rannsókn samgönguslysa nr. 18/2013,
sbr. lög nr. 59/2013

I. kafli. Markmið og gildissvið
1. gr. Markmið
Markmið laga þessara er að fækka slysum og auka öryggi í samgöngum
með því að efla og bæta slysarannsóknir.
Rannsókn samkvæmt lögum þessum skal eingöngu miða að því að leiða í
ljós orsakir samgönguslysa og samgönguatvika, en ekki að skipta sök eða ábyrgð,
með það að markmiði að draga úr hættu á sams konar slysum og atvikum og
afleiðingum sambærilegra slysa.
Um rannsókn á meintri refsiverðri háttsemi í tengslum við samgönguslys
fer samkvæmt lögum um meðferð sakamála og er slík rannsókn óháð
rannsóknum rannsóknarnefndar samgönguslysa samkvæmt lögum þessum.
Þegar við á skulu rannsóknir samkvæmt lögum þessum einnig ná til
fyrirkomulags tilkynninga um slys, til leitar, björgunaraðgerða og annarra
tengdra aðgerða sem ætlað er að draga úr afleiðingum slysa.

2. gr. Gildissvið
Lög þessi gilda um rannsókn samgönguslysa og samgönguatvika er heyra
undir rannsóknarnefnd samgönguslysa.
3. gr. Orðskýringar
Merking orða í lögum þessum er sem hér segir:
...
13. Sjóslys: Sá atburður eða röð atburða sem í tengslum við útgerð skips
leiðir til einhvers af eftirfarandi:
a. dauðsfalls eða alvarlegra meiðsla á manni;
b. maður fellur fyrir borð;
c. skip ferst, ætla má að skip hafi farist eða verið yfirgefið;
d. skemmdir verða á skipi;
e. skip strandar eða verður ófært til siglinga eða skip lendir í árekstri;
f. skemmdir verða í tengslum við útgerð skips á utanáliggjandi
búnaði/virki skips sem gæti sett öryggi skipsins í hættu eða annað skip eða
einstakling;
g. mikil umhverfisspjöll verða eða mögulega alvarleg umhverfisspjöll sem
gætu hlotist af tjóni skips eða skipa.
Undir sjóslys falla ekki athafnir sem með beinum ásetningi eða athafnaleysi
er ætlað að skaða öryggi skips, einstaklinga eða umhverfið. ...
IV. kafli. Rannsókn sjóslysa og sjóatvika
15. gr. Lögsaga við rannsókn sjóslysa og sjóatvika
Lögsaga rannsóknarnefndar við rannsókn sjóslysa og sjóatvika tekur til
allra íslenskra skipa, svo og allra erlendra skipa í siglingum að og frá Íslandi
þegar sjóslys eða sjóatvik varðar íslenska hagsmuni. Nefndinni er heimilt að
rannsaka önnur slys eða atvik sem verða á erlendum skipum er koma til landsins
eða í íslenska efnahagslögsögu ef nefndin telur ástæðu til þess eða þess er óskað
af skrásetningarríki.
Nefndin skal m.a. rannsaka:
a. sjóslys þar sem skráð skip á hlut að máli og sem verða á íslensku
yfirráðasvæði;
b. sjóslys þar sem skip skráð á Íslandi á hlut að máli, hvar sem það er statt í
heiminum;
c. slys og önnur atvik til sjós og á vötnum sem verða á óskráðum skipum,
þ.m.t. skipum undir 6 metrum að lengd;
d. slys við köfun í atvinnuskyni við strendur Íslands.
16. gr. Tilkynningarskylda vegna sjóslysa og sjóatvika
Verði sjóslys eða sjóatvik samkvæmt lögum þessum ber sérhverjum sem
um það veit að tilkynna það rannsóknarnefnd samgönguslysa án ástæðulauss
dráttar eða ganga úr skugga um að nefndin hafi fengið vitneskju um slysið.
Sérstaka skyldu í þessu tilliti hafa:
a. stjórnendur og eigendur eða útgerðarmenn skipa;
b. Landhelgisgæsla Íslands, lögregla, rekstraraðilar hafna, tollstjóri og

Vaktstöð siglinga;
c. opinberar stofnanir á sviði eftirlits með skipasamgöngum,
Sjúkratryggingastofnun og tryggingafélög með starfsstöðvar hér á landi, auk
annarra sem hafa fengið vitneskju um slys eða atvik.
Sama gildir um hvern þann sem finnur skip eða aðra hluti við aðstæður er
benda til þess að sjóslys eða sjóatvik hafi orðið. ...
VII. kafli. Skýrslugerð
31. gr. Bráðabirgðaskýrsla
Rannsóknarnefnd samgönguslysa skal heimilt að taka saman
bráðabirgðaskýrslu um rannsókn samgönguslyss eða samgönguatviks áður en
rannsókn máls er lokið til þess að koma upplýsingum á framfæri við yfirvöld og
málsaðila.
32. gr. Lokaskýrsla
Þegar rannsókn slyss eða atviks er lokið skal rannsóknarnefnd svo fljótt
sem verða má gefa út lokaskýrslu um niðurstöðu rannsóknarinnar. Í
lokaskýrslunni skal gerð grein fyrir orsök eða sennilegri orsök slyss auk þess sem
þar skulu gerðar tillögur um ráðstafanir til þess að afstýra frekari slysum af sömu
eða líkum orsökum eða draga úr afleiðingum þeirra.
Markmiðs slysarannsókna samkvæmt lögum þessum, sbr. 1. gr., skal getið
á forsíðu hverrar lokaskýrslu sem rannsóknarnefnd sendir frá sér. Jafnframt skal
þess getið að ekki sé með rannsókn leitast við að skipta sök eða ábyrgð, sbr. 5.
mgr. 4. gr.
Rannsóknarnefnd er heimilt að gefa út yfirlýsingu um lok rannsóknar eða
ljúka rannsókn máls með bókun í stað þess að gefa út lokaskýrslu.
Lokaskýrslu um rannsókn slyss skal að jafnaði gefa út innan árs frá því að
slys varð. Ljúki rannsókn ekki innan þessara tímamarka skal þá og eftir það
árlega gefa út yfirlýsingu um stöðu rannsóknar.
Birta skal lokaskýrslur á heimasíðu rannsóknarnefndar samgönguslysa.
Lokaskýrslu má gera á erlendu tungumáli, m.a. ef málsaðili er erlendur.
33. gr. Umsögn
Rannsóknarnefnd samgönguslysa getur gefið þeim aðilum sem að mati
nefndarinnar hafa ríkra hagsmuna að gæta kost á að tjá sig um drög að
lokaskýrslu innan tilskilins frests, enda liggi ekki fyrir í gögnum málsins afstaða
þeirra og rök fyrir henni eða slíkt sé augljóslega óþarft.
Rannsóknarnefnd getur kveðið á um að umsagnaraðili skuli bundinn
trúnaði um það sem fram kemur í drögum að lokaskýrslu.
34. gr. Mikilvægar ábendingar
Rannsóknarnefnd skal á hvaða stigi rannsóknar sem er, ef tilefni er til,
vekja athygli viðkomandi aðila á atriðum sem fram hafa komið við rannsókn og
mikilvægt er talið að komið sé á framfæri án tafar til að tryggja öryggi.
35. gr. Tillögur í öryggisátt
Rannsóknarnefnd skal gera tillögur um úrbætur í öryggismálum eftir því

sem rannsókn slyss gefur tilefni til og beina tilmælum til viðeigandi aðila,
innlendra sem erlendra, eftir því sem við á. Tillögurnar skal birta opinberlega.
Þeir sem tilmælum er beint til skulu taka tilhlýðilegt tillit til þeirra og
hrinda í framkvæmd ef við á. Skulu þeir án tafar og eigi síðar en innan þriggja
mánaða frá því að tilmælin bárust gera nefndinni grein fyrir því hvernig brugðist
hafi verið við tilmælunum eða hvers vegna ekki hafi verið brugðist við þeim.
Rannsóknarnefnd skal, innan tveggja mánaða frá því að henni var gerð
grein fyrir viðbrögðum við tilmælum um úrbætur, tilkynna viðkomandi aðila
hvort nefndin telji þau fullnægjandi.
36. gr. Ársskýrsla.
Rannsóknarnefnd samgönguslysa skal gefa út heildarskýrslu um störf sín
ár hvert og birta á heimasíðu sinni. Í skýrslunni skal m.a. vera að finna
tölfræðilegar samantektir, auk tillagna um öryggisúrbætur.
Jafnframt skal rannsóknarnefndin semja yfirlit um hvernig tilmælum
hennar skv. 35. gr. hefur verið framfylgt og birta á heimasíðu sinni. ...
41. gr. Refsiheimild
Hver sá sem hindrar starfsmenn eða nefndarmenn rannsóknarnefndar
samgönguslysa við rannsóknarstörf sín skal sæta sektum.
Hver sá sem upplýsir um innihald þeirra gagna sem fjallað er um í 27. gr.
skal sæta sektum.
Brot gegn ákvæðum 12., 16. og 20. gr. varða sektum.

